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Les 1 Op bezoek in de Polders en de Ardennen
Naam:

1

Klas:

Identiteitskaart van de Polders
Kruis aan of vul aan.
Toerisme
✗❏ dagtoerisme (1 dag)
✗❏ verblijfstoerisme (› 1 dag)
❏ strand
❏ bergen
❏ bos en heide
❏ ___________________________________________

Kleur in.
Reliëf
✗❏ vlakte
❏ heuvelland
❏ plateau
❏ gebergte
Landbouw/visserij
gerst, tarwe
✗❏ gewassen (bv. _______________________________)
❏ fruit
❏ groenten/glasteelt
✗❏ veeteelt (bv. _________________________________)
❏ bosbouw
❏ visserij
Industrie
❏ staal en ijzer
✗❏ chemie
❏ textiel

✗❏

metaalverwerking
___________________________________________

Water
✗❏ rivieren
✗❏ kanalen
❏ meren
❏ ___________________________________________

Vervoer
✗❏ havens
❏ luchthaven
✗❏ binnenvaart
✗❏ autosnelwegen

✗❏

spoorwegen
___________________________________________

Landschap
✗❏ landelijk
✗❏ stedelijk
✗❏ toeristisch
✗❏ industrieel
Energievoorziening
❏
✗ warmtekrachtcentrale (thermische)
❏ waterkrachtcentrale
❏ getijdencentrale
✗❏ kerncentrale
✗❏ windmolenpark
Bijzonderheden

6e leerjaar

focusthema 6
2

2

Identiteitskaart van de Ardennen
Kruis aan of vul aan.
Toerisme
✗❏ dagtoerisme (1 dag)
✗❏ verblijfstoerisme (› 1 dag)
❏ strand
❏ bergen
✗❏ bos en heide
❏ ___________________________________________

Kleur in.
Reliëf
❏ vlakte
❏ heuvelland
✗❏ plateau
❏ gebergte
Landbouw/visserij
❏ gewassen (bv. _______________________________)
❏ fruit
❏ groenten/glasteelt
runderen
✗❏ veeteelt (bv. _________________________________)
✗❏ bosbouw
❏ visserij
Industrie
❏ staal en ijzer
❏ chemie
❏ textiel

✗❏

steengroeven
___________________________________________

Water
✗❏ rivieren
❏ kanalen
❏ meren
❏ ___________________________________________

Vervoer
❏ havens
❏ luchthaven
❏ binnenvaart
✗❏ autosnelwegen

✗❏

spoorwegen
___________________________________________

Landschap
✗❏ landelijk
✗❏ stedelijk
✗❏ toeristisch
❏ industrieel
Energievoorziening
❏ warmtekrachtcentrale (thermische)
❏ waterkrachtcentrale
❏ getijdencentrale
✗❏ kerncentrale
❏ windmolenpark
Bijzonderheden
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Les 2 We maken de vergelijking

1

Identiteitskaart van ________________________________________________________
Kruis aan of vul aan.
Toerisme
❏ dagtoerisme (1 dag)
❏ verblijfstoerisme (› 1 dag)
❏ strand
❏ bergen
❏ bos en heide
❏ ___________________________________________
Vervoer
❏ havens
❏ luchthaven
❏ binnenvaart
❏ autosnelwegen

Kleur in.

❏ ___________________________________________

Reliëf
❏ vlakte
❏ heuvelland
❏ plateau
❏ gebergte

Landschap
❏ landelijk
❏ stedelijk
❏ toeristisch
❏ industrieel

Landbouw/visserij
❏ gewassen (bv. _______________________________)
❏ fruit
❏ groenten/glasteelt
❏ veeteelt (bv. _________________________________)
❏ bosbouw
❏ visserij

Energievoorziening
❏ warmtekrachtcentrale (thermische)
❏ waterkrachtcentrale
❏ getijdencentrale
❏ kerncentrale
❏ windmolenpark
Bijzonderheden

Industrie
❏ staal en ijzer
❏ chemie
❏ textiel
❏ ___________________________________________
Water
❏ rivieren
❏ kanalen
❏ meren
❏ ___________________________________________
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2

We brengen gegevens samen en vergelijken

belangrijke …
steden

in de Polders

in de Ardennen

Veurne, Oudenburg,
Damme,
(Antwerpen, Doel)

Bastogne, Bouillon,
St-Hubert,
La Roche-en-Ardenne

IJzer

Ourthe

in

rivieren

kanalen

- Brugge-Oostende
- Veurne-NieuwpoortPlassendale
- Duinkerke-Veurne
- Kanaal van Lo

autosnelwegen

E40, E403, E34

E42, E25, E411

tarwe, gerst, veeteelt

bosbouw, runderen

landbouwproducten

industriële
producten

chemische industrie,
metaal

steengroeven

Welke van die drie streken heeft je voorkeur? Waarom? Door de omgeving, het landschap, het reliëf …?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Les 3 Hoog en laag in Europa

1

Op reis door Europa
vlak Nederland

de Moezelvallei

skiën in de Alpen

renners in de Pyreneeën

1

laagland

middelland

hoogland

hoogland

2

vlakte

plateau

gebergte

gebergte

	Gebruik je atlas. Zoek op. Rij 1: laag-, middel- of hoogland / Rij 2: vlakte, heuvelland, plateau of gebergte

2

Teken een  waar de gebieden uit opdracht 1 liggen.

Extra
	Welk gebied in Europa spreekt je aan? Beschrijf en gebruik de ‘reliëfwoorden’ die we nu kennen.
_ ________________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________________
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Heuvels en bergen in een grafiek

	Schrijf de naam van deze heuvels en bergen op de juiste plaats: Mont Blanc, Kemmelberg, Vesuvius,
Baraque Michel, Elbroes. Teken zelf de hoogte van de twee andere bergtoppen.

Kemmelberg
Baraque Michel
Vesuvius
Mont Blanc
Elbroes
Grossglockner
Etna
0
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De vier reliëfvormen

	Maak een eenvoudige tekening van elke reliëfvorm.
Zorg ervoor dat de typische kenmerken heel duidelijk zijn. Vul zelf de naam in.

bv.

vlakte

heuvelland

plateau

gebergte
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Les 4 Water in Europa

1

Opzoeken in je atlas

	Markeer wat klopt.

de Donau

-	De Donau ontspringt in de Alpen/het Zwarte Woud/het Centraal Massief.
-	De Donau stroomt door de volgende landen: Zwitserland/Duitsland/

Oostenrijk/Slovenië/ Hongarije/Kroatië/Servië/Bulgarije/Roemenië.
-	De Donau mondt uit in de Kaspische Zee/de Middellandse Zee/

de Zwarte Zee.
-	De Rijn ontspringt in de Alpen/de Apennijnen/de Vogezen.
-	De Rijn mondt uit in de Noordzee/de Middellandse Zee/de Atlantische Oceaan.

2

Rivieren in cijfers
Vergelijk met het kaartje en de grafiek in je bronnenboek.
Vul zelf de grafiek aan. Vul de namen van de rivieren aan.

Elbe (1180 km)
Rhône (812 km)

NOORDE

Theems (340 km)

Noo

Reykjavik

rdp
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ci r k

el

IJSLAND

Seine (776 km)
Faeröer (DEN.)

Schelde (350 km)

N

Trondheim

Os

NO

Bergen

OR

WE

Donau (2829 km)

GE

Shetlands (V.K.)

Maas (950 km)

Glasgow

Belfast

Rijn (1320 km)
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KONINKRIJK
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0
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IERLAND
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Kopenhage

Sheffield

Birmingham

Londen

de Elbe

DENEMARKEN

Leeds

Liverpool
Manchester

NOORDZEE

3500 km

NEDERLAND

Amsterdam
Antwerpen

BELGIË

Loire

A

Straatsburg

FRANKRIJK

Bazel

Bern

A =__________________________________________
golf

D =__________________________________________
eiland

ne

S

ro

ANDORRA

SPANJE

Venetië Triëst

Bologna
MONACO

Corsica

Barcelona
Valencia

R
Rome

Balearen

Gibraltar (V.K.)

SAN MAR

ITALIË

Mallorca
Palma

Sevilla

C

Marseille

Zaragoza

Madrid

Taag

OOS

Genua

PO

C =__________________________________________
zeestraat

UG

AL

Eb

Lissabon

LIECHTENSTEIN

Milaan

Turijn

Rhô

Porto

RT

B =__________________________________________
schiereiland

Bordeaux

Zürich

ZWITSERLAND

Genève
Lyon

Dres

Frankfurt

Nürnber
Stuttgart
u
Dona
München

Rijn

B

Vul in bij de juiste letter: eiland, golf, zeestraat en schiereiland.

Leipzig

Bonn

LUX.

Parijs

n

Een stukje uit de atlas

Hannover

DUITSLAN

Essen

Brussel Keulen

Lille

Rij

3

Hamburg
Bremen Elb
e

Rotterdam

D

Sardinië
Cagliari

Paler

Algiers

Rabat

Sicili

Tunis

MAROKKO
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Extra
Zoek de juiste naam van …
A = _ ________________________________________
B =__________________________________________
Golf van Biskaje
Iberisch Schiereiland (Spanje)
C = _ ________________________________________
D =__________________________________________
Straat van Gibraltar
Mallorca

4

Natuurlijke grenzen
Zoek op en vul aan. Wat vormt de grens tussen …?

Frankrijk
en Spanje

naam

gebergte, rivier, meer of zee

Pyreneeën

gebergte

Donau

rivier

Oeralgebergte
Oeral
Kaspische Zee

gebergte
rivier
meer

Bulgarije
en
Roemenië
Europa en
Azië

Bulgarije

5

Roemenië

Extra
-	Inhammen vanuit de zee in het Scandinavisch Hoogland noemen we ________________________________________
.
fjorden
is het grootste meer ter wereld.
-	De _______________________________________________________
Kaspische Zee
	Het is geen echte zee, omdat ____________________________________________________________________________________
het volledig omringd is door land.
_____________________________________________________________________________________________________________________

-	De zeestraat van Gibraltar verbindt de ___________________________________________________________________
en de
Middellandse Zee

Atlantische Oceaan

____________________________________________________________________________________________________________________

.
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Les 5 Op bezoek bij onze noorderburen, Nederland

1

Identiteitskaart van Nederland
Vul samen met de juf of meester de identiteitskaart van Nederland in.

Land:

Reliëf:

_____________________________________________
Nederland

_____________________________________________
laagvlakte: Europese Laagland,

Hoofdstad:
_____________________________________________
Amsterdam
Taal:
_____________________________________________
Nederlands

_____________________________________________
heel wat gebieden onder de zeespiegel
_____________________________________________
_____________________________________________
Industrie (producten en/of streken):
_____________________________________________
in- en uitvoer, gas- en aardoliewinning,

Oppervlakte:

_____________________________________________
Randstad Holland, Philips, KLM …

_____________________________________________
41 528 km2

_____________________________________________

Aantal inwoners:
_____________________________________________
16 428 360
Bevolkingsdichtheid:
_____________________________________________
395 inwoners/km2
Afkorting in internetadressen:
_____________________________________________
nl
Teken en kleur
de vlag.

_____________________________________________
Water (rivier, meer):

Maas, Rijn, inpoldering, Deltawerken
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Toerisme (soort en/of streken):
_____________________________________________
fietstoerisme, Waddeneilanden, Veluwe …
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Landbouw (producten en/of streken):
_____________________________________________
zuivel (melk, kaas …), bloemen, veeteelt
_____________________________________________
_____________________________________________
Specialiteiten (gerechten, evenementen …):
_____________________________________________
molens, Elfstedentocht, voetbal …
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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De bevolkingsdichtheid van een land
Bereken de bevolkingsdichtheid van deze landen. Noteer in welk werelddeel ze liggen.
Gebruik je rekenmachine!
oppervlakte

3

werelddeel

10 666 866

349 inwoners/km2

Europa

9 970 610 km²

33 212 696

3 inwoners/km2

Noord-Amerika

143 998 km²

153 547 901

1066 inwoners/km2

Azië

1 025 520 km²

3 364 940

3 inwoners/km2

Afrika

Bangladesh
Mauritanië

bevolkingsdichtheid

30 528 km²

België
Canada

aantal inwoners

Extra: Namen noemen in Nederland

	Noteer de namen van de steden van Randstad Holland door de letters in de juiste volgorde te zetten.
Zoek op bij welke letter ze op de kaart liggen.
EDN AHGA	Den
= _ _______________________________________________
Haag

S

= letter ________
F op de kaart

B

A

T

TROERTMAD
= ______________________________________________
	Rotterdam

C

= letter ________
op de kaart
I
DROCHTRED
=_ _____________________________________________
	Dordrecht
= letter ________
J op de kaart

F
I

METMASDRA
=______________________________________________
	Amsterdam
L

= letter ________
E op de kaart

D

E
G
J

H
K

ETTRUHC 	Utrecht
=__________________________________________________
= letter ________
G op de kaart

M

Utrecht

	De Waddeneilanden liggen in het noorden van Nederland aan de Waddenzee.
Op het kaartje vind je de eerste letter van de naam van twee eilanden. Wat is hun volledige naam?
T = _________________________________________________________
S =_________________________________________________________
Texel
Schiermonnikoog

	Welke Nederlandse provincies grenzen aan België? Gebruik je atlas.

Zeeland

_______________________________________________________ ,

Noord-Brabant

_______________________________________________________

en

Limburg

_______________________________________________________

de Waddeneilanden
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Les 6 en 7
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Op toer door Europa

Verbind wat bij elkaar hoort.
Landkaart		

Naam van het land		

		

•

• Verenigd Koninkrijk •

•

		

•

• Frankrijk •

•

		

•

• Tsjechië •

•

		

•

• Italië •

•

		

•

• Duitsland •

•

		

•

• Zweden •

•
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Les 8 De wereld rond

1

Oefeningen op de wereldkaart

7

1
6

5
10
4

3

9
2
8

•	Welke landen horen bij de nummers 1 tot 5? Geef de passende kleur, vul het rooster en het werelddeel in.
nr.

Kleur het
land …

Vul de naam van het land letter per letter
in de witte hokjes in.

1

geel

M O N G O L I E

2

bruin

A U S T R A L I E

3

blauw

4

rood

5

oranje

S O E D A N
E C U A D O R
M E X

I C O

werelddeel

Azië
Oceanië
Afrika
Zuid-Amerika
Noord-Amerika

	Welk woord krijg je in de vette hokjes van boven naar onderen?
_ ________________________________________________________________________________________
mundo

	Wat is het Nederlands voor dat Spaanse woord?
_ ________________________________________________________________________________________
wereld
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Zet de nummers van de volgende hoofdsteden bij het symbool

op de wereldkaart.

Dakar

2

Canberra

nr.

hoofdstad

land

werelddeel

6

Peking

China

Azië

7

Ottawa

Canada

Noord-Amerika

8

Canberra

Australië

Oceanië

9

Lima

Peru

Zuid-Amerika

10

Dakar

Senegal

Afrika

Silhouetten herkennen

	Welk werelddeel herken je? Vul aan.

Azië

Afrika

Europa

Oceanië

Zuid-Amerika

Noord-Amerika
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Water en reliëf in de wereld
Verbind de rivier of het gebergte met het juiste werelddeel. Gebruik je atlas
rivier

4

werelddeel

	Mississippi •

• Europa •

	Ganges •

• Azië •

	Amazone •

• Noord-Amerika •

	Nijl •

• Zuid-Amerika •

	Donau •

• Afrika •

gebergte
• Andesgebergte
• Karpaten
• Rotsgebergte
• Ethiopisch Hoogland
• Himalaya

Internationale symbolen

	Schrijf onder elke foto aan welk werelddeel je dit doet denken.

Oceanië

Azië

Europa

Afrika

Zuid-Amerika

Noord-Amerika

Antarctica
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Herhaling

1

Zoek het juiste woord. Vul aan en los op.
1 de buitenste laag van de aardbol
2 een stuk land dat bijna een eiland is
3 een reliëfvorm die je niet ziet bij ons
4	een stuk mantel waarop een continent ligt
5 onze noorderburen
6 een stuk land omgeven door zee
7 een waterplas omgeven door land

1

K

O

R

S

T

2

S

C H

I

E

R

E

I

3

G

E

B

E

R

G

T

E

4

A

A

R D

P

L

A

A

5

N E

D

E

R

L

A N D

6

E

I

L

A N D

7

M E

E

R

L

A N D

T

bv. Australië
Noem een land in dit werelddeel : ___________________________________________________________
2 	Geef de vier Europese reliëfvormen.

vlakte
heuvelland
____________________________________________
____________________________________________
plateau
gebergte
____________________________________________
____________________________________________
3

Vul aan. Zoek het op in je bronnenboek of werkkatern.
Italië

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Duitsland

auto's
mode

zwarte taxi's
rode bussen

wijn
kaas

auto's
farmaceutische
bedrijven

Teken
de vlag.

bv.

4

Geef twee
typische
zaken voor
dit land.

2

Bij welk werelddeel hoort de afbeelding? Vul aan.

1 _______________________________________
Noord-Amerika

1

4
3

2 _______________________________________
Europa
3 _______________________________________
Azië
4 _______________________________________
Oceanië

5

5 _______________________________________
Afrika
6 _______________________________________
Zuid-Amerika
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Studiewijzer

Lees, markeer en kruis aan.

OK
Dit ken ik.
Dit begrijp ik.

1	Ik ken deze begrippen en kan ze verklaren.
	kern, mantel, korst, aardplaten, zee, meer, eiland, schiereiland, heuvelland, plateau,
bevolkingsdichtheid

❏

	Tip: Zoek waar die woorden staan in het bronnenboek of werkkatern en ga na of je ze begrijpt.
Leg ze uit aan je ma, pa …
2	Ik ken de vier Europese reliëfvormen en kan ze verklaren en herkennen: vlakte, heuvel, plateau en
gebergte.

❏

	Tip: Kijk op pagina 67 in het bronnenboek en op pagina 5 en 6 in het werkkatern. Zorg dat je die
termen begrijpt.
3 	Ik ken onze vijf buurlanden en hun vlag.

❏

	Tip: Bekijk dat nog eens op pagina 70, 71, 72, 73 en 74 in het bronnenboek.
	Ik ken de zeven continenten.

	Tip: Bekijk dat nog eens op pagina 76, 77 en 78 in het bronnenboek.
4 	Ik kan twee aardrijkskundige streken vergelijken door de passende kaarten in mijn atlas te
gebruiken.

❏

	Tip: Bekijk hoe we dat deden in les 1 en 2 en probeer het ook zelf te doen.
5 	Ik kan over onze buurlanden en over enkele Europese landen gegevens opzoeken in teksten,
tabellen, grafieken, foto’s …

❏

	Tip: Bekijk hoe we dat hebben gedaan in les 5, 6 en 7 en probeer het ook zelf te doen.
6 	Ik kan over de continenten gegevens opzoeken in teksten, foto’s …

❏

	Tip: Bekijk hoe we dat hebben gedaan in les 8 en probeer het ook zelf te doen.
7 	Ik kan de silhouetten van Europese landen en continenten herkennen en mag daarvoor mijn atlas
gebruiken.

❏

	Tip: Probeer het zelf uit met de silhouetten op pagina 11 en 13 in het werkkatern.
Wat ik moet kennen, moet ik eerst begrijpen en dan enkele keren opzeggen, opschrijven, tekenen … tot ik het uit mijn
hoofd ken. Dat wil zeggen: ik kan het opschrijven, zeggen of uitleggen zonder hulp. Dat is zo voor 1 tot 3.
Wat ik moet kunnen, moet ik vooral begrijpen. Dat wil zeggen: stel dat juf of meester iets vraagt dat daarop lijkt,
dan kan ik dat oplossen. Dat is zo voor 4 tot 7.
Ik noteer wat ik nog niet begrijp en vraag het straks in de klas.
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